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... ) W półczcśni zarzucnli :\-lolierowi, że w „Szkole Żon" n·cale nie m.1 

<Jkcji i że w tej komedii wszystko polega na opowiadaniach, które d;1je 

A~nieszka lub Horac;y. 

\ · nie łusznym za nucie siu zne spostnl!Żcnie: opowiadań je~ t wiele 

\'~·ni ka z nich wiele .. 'ie wiem CZ;\' obrońry Moliera ;m rócili uwagę n.i 

k meczno~ć takiej wła.'nie budowy utworu. 

powiadania o tym, co kolejno zachodzi mi~dzy Agnieszką a lforac~·m 

n. leżą nieodłąt·zoie do t go zjnwi ·ka ludzkiego, jukie reprezentuje Arnolf; 

z \\ ze arnolfon ie'' budnją swe kohiety i cz~ hają nu \\ iadomo "ć o ni<·h, 

\"ięc zawsze ·kaznni "<! na c1cpianie si~ op\)Wiudań, które.: z tego powodu 

zra. tają ię z nimi juko integralne czc:ci ich po taci. („.) Ps~ chologia ty1m: 

ob wn ~ć Arnolfa może nie dopuszC'Zać cierpień z powodu mi ł ości. 

Te oglądania, te rozp~ t~·wania„. Molier kładzie nu nic nu ei k, one to da ją 

mu okazję do w~·po. aż nia Arnolfa w rys umysłu nieprzeciętnego, ho pne

c ei " ' ;:wiązka z nim pndi.1ją 7dnnia, które nnlc-żą do najprzenik1iw~ 7.· •rh 

\\ Ut\ ·orze. ,.Czę ·to . zuka się \'i~cej niż cht·c :ię znalcić", „Po\\ inicnem 

zmu ić ię do w~·jaśoienia tego, czego po\\ inienem bnć icf'. '1 nkich powie

dzeń nie po\ . t. ·dzilby !!tię w' elki pisarz. badający we życ.ie dla pi ·arskiej 

dedz~. Arnolf nie jest głupcem, jak to sąd1ą niektórzy. Choć błądzi nie 

'pro\ arb.an w błąd, błęd jego nie pochodz:~ z ulom n ·ci urny lu, lcrz 

z błędó\\ 'wiatopuglądu, klóry ohowiąz;\·wał ' ' epoce już tnimonej. Ze je t 

P u cla · mics:m •. ? Tó inna sprawa, :&re złą ni lak pro ta. „ 1e \\'I m. z. 

ze tnwiano rnolfa z Otellem, ale oba zjawi. k za ługują na z -.t:..\ ·i nil!, 

h c:by dla ujrzenia zbieżności i rozbidno&ci między l\Iolierem a zekr.;pi

rem, między dwoma duchami z tych amych w3-ł~·n. Zdaje mi się, ze psy

chologia zjawi ka „Arnolf" wraz ze. światłami wniesionymi w momenty 

milo · ci i zazdro ~ci, to jeden z największych cz~·nów literatury wsze<>b 

~pok. „.) 

Pogląd3 do których doszedł Molier po latach wlożył w usta Chryzulda. 

Zdania te rozmaicie były komentowane; jedni widzieli w nich wskazania 

na pOciechy, jakie prz nie.śi· może w małie{15twie tolerancja, inni pod

kładali pod nie intencję · zyderczą .•. Mnie ię zdaje, że Molier przeznacz I 

je dla . wych wrogów, jak po cz~d „Szkołę Zon" w ogóle. Dobrze wiemy, 

jakie reakcje wywołało to dzieło i utwor dialogowane, które Molier 

w jego obronie napisał.( ... ) Publiczna burza rozpętała ię wprawdzie dopiero 

I 

po .,Szkole Żon· · . ale nie może to znaczn:, że rznrne chruu1·y i Lłe "ii:hr~· 

nie działały już poprzednio. Takie burze nic zr:vwają ię nagle. Zuró\ fi\) 

idee Moliera, jak i reakcje ich wrogów musiP-ł,,· mieć " ' i! pue zto:ć.( ... ) 

Okoliczno~ci rozmaitej n~1turv, jakie towurzy zyły ideowemu promi~

niowaniu :\'loliera i jego po7yciu z • l<Jgdaleni~ Bejard prawił~· ie ukc~· 

„Szkoły Żon„ największv '· ciągu całej jego lłzi:iłalno "ci zamie nil cicb 

intrygi na publiczne ataki: „Szkoła Zon" wyro„la z tego, ro ją poprze

dzilo, miałn b~·ć odpowiedzią.(.„) 

Jeśli przvjmicmy t ką hipoteze pozwoli nam on. 1.ro1:umiec hryznld. 

w ostatniej najważniej zej częśl·i jego wywodu. \\ je o uogółnieni11rh 

mieści ·ię m~"l o korz~ "cinch jakie z rog 1czo twa wyd hvć mo.lt' pi nrL. 

dla wej pi a kicj \ iedzy o życiu. To prz~ pu 7 z nie p tuierdza ., zkol.l 

Żon" - w z,y tkim . • · ie 1\lko cała trc.~cia. . . . 

Poprzez dzieło przebija tak ·" ietne 1mopo zuc:ic pi ar kie. t. ka rad • 

i łntwo·ć tworzenht, taka 'niadomoś ~ \dasnej "•łv 1. ka \dura w b garl\\a 

\·ta nego um. · u. rnkie niclic:zeniP ię z niebezpi czeii r rnmi i 1, k góru~ 

jący u 'miech. ze \\ z • tkim t~·m dzieło mow:: l_I Il moje lup ' ' \me wne 

z niewierno ·d kobiety, która kochnlcm. Ze , lolicr rzt>rz · ,;.;cie zkola 

Żon" dowal tnką odpo\\1edz. za hm prz llł\ i.a takie i. ·ci " 

jaki jej dal: \ t ·m am m roku1 '' któr ·m jt! \\' tawił, ożeni i z dzie\ ·

czyną d\\'ltdzie toletnią - tar n · od niej o <l \ftrhie'cia lat • ·aJja ' niej Z\ 

UJn l ;,. a~ nej F~ jł udo odnił łnł7. g nłum 2e ttwain rch Jen 

pców i 7.e ni• \-płyoa na jeg po ób ż~cin.(„.) 

Oczy\\ i· cie tentr nie je t zobo \'iąz:mv mn.gl dnieć nrn1·z~ amegc• autora 

w twarzach po t ci drumatu: przedl tnwicnie tl'atrałn<> n 1 i tłumacz • , , 

amo obą. Ale pogląd Chr. ·zalda daja i 1.usto. ować nie tylko do autora 

i nie tylko do pi rz. w ogóle także do ino · ·h mężcz. zn. d(f t eh '" z3 -

kich, którz z '' iedz:i.. " ·Io. kanej rogami z 7~·cia i jego iajemnic, umi<'j 

wyciągnąć wnio ki dla \\la. neg ż. cia i wła nej prac .• Takie rogi to nnrzt>

dzia um. lu. - ·iepospolita zawarł · ·. jaką mit'!'zrzą w ohie końcowe zda

nia Chryzaldu . kłoniła .Moliera do " ·dzielenia t~ eh zdań . p ·ród w z t

kich innych do poprzedzenia ich zapo ·iedzią, ze nadejdzi ,udeuenie"( ... ) 

Tadeu Pdper 

Fra m<'nł z art)kułu pt. ,Jou d w Polsce" 

drukO\UDCCO DUtnl'rze 'll-\' llJ Twór zo rl \'li l9ł& 
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